J

J

Jan Pels

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Fiona
Spit

J

Beschikking

Stichting R.K.F.C. Volendam
t.a.v. de heer R. van der Ende
Postbus 82
1130 AB VOLENDAM

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp
Doorkiesnummer
Vergunning wedstrijd
Fiona Spit
FC Volendam – SC Cambuur (0299) 398398
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D - 1932248

Datum
12 september 2019

Bijlage(n)
- -

Geachte heer Van der Ende,
Hierbij verleen ik u op grond van artikel 2:26A van de Algemene plaatselijke verordening (Apv)
vergunning voor het organiseren van de betaald voetbalwedstrijd R.K.F.C. Volendam – SC Cambuur op
vrijdag 27 september 2019, die zal worden gespeeld in het Kras Stadion aan de Sportlaan 10 te
Volendam.
Op basis van concrete informatie van een van de convenantpartners kunnen de voorschriften behorende
bij deze vergunning in de aanloop naar de betreffende wedstrijd worden gewijzigd. Dit zal zeker het
geval zijn als dit in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is.
Voorschriften
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die strikt nageleefd dienen te worden. Daarnaast
kunnen aanvullende voorschriften worden gesteld, wanneer dat met het oog op de belangen die deze
vergunning beoogt te beschermen noodzakelijk is. Indien blijkt dat er bij genoemde wedstrijd ernstige
openbare orde- of veiligheidsproblemen kunnen ontstaan, kan de wedstrijd worden verboden of kan
worden bepaald dat deze zonder (uit)publiek dient te worden gespeeld.
Onderstaande (op grond van artikel 1:4 van de Apv gestelde) voorschriften zijn door mij aan de
vergunning verbonden.
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Nadere veiligheidseisen
- U dient de tussen de BVO R.K.F.C. Volendam, de gemeente Edam-Volendam, de politie-eenheid
Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland en het Openbaar Ministerie,
arrondissementsparket Noord-Holland en de Supportersvereniging Volendam gemaakte
afspraken, zoals vastgelegd in het convenant Betaald Voetbal, strikt na te leven.
- U dient de bepalingen uit de Veiligheidsverklaring BVO R.K.F.C. Volendam / Kras Stadion strikt
na te leven.
- U dient ervoor te zorgen dat het gestelde in het “Kader voor beleid voetbal en veiligheid” strikt
wordt nageleefd.
- U dient ervoor te zorgen dat het gestelde in het Handboek Veiligheid van de KNVB, alsmede het
Licentiereglement van de KNVB strikt wordt nageleefd.
- U dient het gestelde in de meest recente afgegeven gebruiksmelding strikt na te leven.
Indien er, om welke reden ook, niet (tijdig) voldaan kan worden aan het gestelde in
voornoemde gebruiksmelding, dient u onverwijld contact op te nemen met de
voetbalcoördinator van de brandweer (tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 0299399248, buiten kantoortijden via de alarmcentrale), alsmede met de voetbalcoördinator van de
politie-eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland, basisteam Purmerend.
Ontwikkeling openbare orde en veiligheid
- In de aanloop naar het evenement dient u de plaatselijke politie (0900-8844), meldkamer
brandweer (075-6811555) en de Meldkamer Ambulancezorg (tel. 020-5555050) op de hoogte
te houden van alle ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de handhaving van de
openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.
- Indien uit bij BVO R.K.F.C. Volendam bekende informatie blijkt dat er mogelijk verstoringen van
de openbare orde of veiligheidsproblemen kunnen ontstaan, dient dit onmiddellijk te worden
doorgegeven aan de politie Noord-Holland, district Zaansteek-Waterland.
- Aanwijzingen van de politie, brandweer en/of gemeente Edam-Volendam die in het belang van
de openbare orde, veiligheid en ter voorkoming van overlast worden gegeven, dienen stipt en
onverwijld te worden opgevolgd.
Kaartverkoop
- U mag aan supporters van de bezoekende club maximaal 400 kaarten beschikbaar stellen op
het BA- en BB-vak van de Jaap Bondtribune. Er mag geen vermenging plaatsvinden van
supporters van bezoekende en thuisspelende club, hierop dient streng te worden toegezien.
- Het regime m.b.t. de voorverkoop van kaarten voor supporters van is 4:1 per seizoenkaart en
voor supporters van R.K.F.C. Volendam per seizoenkaart. Op de wedstrijddag geldt voor
supporters van R.K.F.C. Volendam een kaartverkoopregime van 1:1 per seizoenkaart, tenzij de
wedstrijd is uitverkocht. Op de wedstrijddag vindt géén verkoop van kaarten plaats aan
supporters van SC Cambuur.
Hierop dient door R.K.F.C. Volendam streng te worden toegezien.
- Mogelijke handel in toegangsbewijzen dient (zoveel mogelijk) voorkomen te worden.
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Vervoer
- In het kader van de handhaving van de openbare orde geldt er op de wedstrijddag een
omwisselverplichting / verplichte autocombi voor de supporters van SC Cambuur. Het maximaal
aantal auto’s dat in deze combiregeling mag worden ontvangen is 40. Het exacte tijdstip en de
plaats waar supporters van de aan hen verstrekte omwisselkaarten mogen / kunnen
omwisselen voor een toegangsbewijs voor de betreffende wedstrijd dient in overleg tussen
R.K.F.C. Volendam en SC Cambuur te worden bepaald. Hierbij geldt dat de supporters van SC
Cambuur die de wedstrijd willen bezoeken niet vóór 17:00 uur in de gemeente Edam-Volendam
aanwezig zijn.
- De auto’s van de supporters van dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaatsen die
direct gesitueerd zijn achter de Jaap Bondtribune nabij het uitvak (Schoolstraat). Hierbij dient u
te zorgen voor voldoende beveiliging / bewaking van de voertuigen van de supporters van SC
Cambuur vanaf het moment van aankomst tot het vertrek.
- U dient parkeerverboden in te stellen op de parkeerplaatsen die direct gesitueerd zijn achter de
Jaap Bondtribune nabij het uitvak (Schoolstraat). De borden dient u na afloop van de wedstrijd
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, te sluiten.
- In geval van de komst van 2 supportersbussen of meer, dient u parkeerverboden in te stellen in
de Plutostraat. De borden dient u na afloop van de wedstrijd zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 24 uur, te sluiten.
- In geval van de komst van 4 supportersbussen of meer, dienen er clusters van 2 gevormd te
worden.
- Indien de hekwerken op het fiets/loopbruggetje vanuit de Pegasusstraat en het pad achter de
Jaap Jonktribune door omstandigheden afgesloten moeten worden, dient er in de nabijheid van
deze hekwerken een steward aanwezig te zijn, die deze hekwerken kan openen voor de
hulpverlenende diensten.
- U dient omwonenden tijdig, bij voorkeur schriftelijk, te informeren omtrent de gewijzigde
(tijdelijke) verkeerssituatie.
EHBO
- U dient minimaal acht EHBO-ers, op iedere tribune twee, in te zetten welke duidelijk zichtbaar
en herkenbaar zijn door middel van lichtgevende hesjes. Zij moeten allen zijn uitgerust met
deugdelijke communicatie middelen (portofoon en/of mobiele telefoon).
- U dient minimaal één bemande EHBO-post in te richten van waaruit ambulancevervoer is
gewaarborgd.
Sfeerartikelen
- Het is verboden om op wedstrijddagen op het stadionterrein vuurwerk, waaronder tevens
wordt verstaan zgn. “stadionfakkels en rookpotten of andere zogenaamde noodseinmiddelen”,
af te steken dan wel in bezit te hebben.
Hierop dient door de steward / beveiligingsorganisatie van R.K.F.C. Volendam nadrukkelijk te
worden gefouilleerd bij de toegangscontrole.
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Vluchtwegen
- U dient er zorg voor te dragen dat de gangpaden en trappen te allen tijde vrij blijven.
- Vluchtwegen en het verlengde hiervan dienen onder alle omstandigheden vrij te zijn en
gehouden te worden gedurende de tijd dat er personen aanwezig zijn op de tribune.
- De toegangspoorten van het stadion mogen anderhalf uur voor de wedstrijd worden geopend.
- De toegangspoorten van het stadion dienen uiterlijk een uur na de wedstrijd gesloten te zijn.
- Op het stadionterrein dient te allen tijde een doorgang van minimaal 4.00 meter breed en 4.20
meter hoog vrij te blijven om een ongehinderde doorgang van de hulpdiensten te waarborgen.
Cameratoezicht
- U dient ervoor te zorgen dat het camerabeveiligingssystem functioneert conform de daarvoor
gestelde licentie-eisen.
Overlast
- Personen die in beschonken toestand het stadionterrein willen betreden, moeten worden
geweigerd.
- Er mag alcoholische drank worden geschonken aan de supporters van SC Cambuur, aangezien
zij voldoende maatregelen nemen om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.
- De muziek en het geluid via de omroepinstallatie mag voor wat betreft het geluidsniveau niet
zodanig luid zijn, dat daardoor ernstige overlast voor de omwonenden ontstaat. Tot een uur na
afloop van de wedstrijd mag muziek of geluid via de omroepinstallatie ten gehore worden
gebracht. E.e.a. onverminderd het bepaalde in het Activiteitenbesluit.
- U dient alle maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat er onevenredige overlast wordt
veroorzaakt voor omwonenden.
Schade
- U dient in het bezit te zijn van een verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid dekt voor het
houden van het evenement.
- U wordt als vergunninghouder aansprakelijk gesteld voor eventuele schade, hoe ook genaamd,
die door het houden van het evenement aan de gemeente in eigendom toebehorende
bouwwerken, gronden of werken wordt veroorzaakt.
Contact
- Na afloop van de wedstrijd dient de veiligheidscoördinator van R.K.F.C. Volendam mij (of mijn
ambtelijke vertegenwoordiger(s)) de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd onverwijld, doch
vóór 12 uur, te informeren of zich bijzonderheden hebben voorgedaan in het kader van de
openbare orde en veiligheid.
- Contactpersoon tijdens voornoemde evenementen is de heer M. Roelandschap,
telefoonnummer: 06-25025554.
Intrekken of aanvullen voorwaarden
Ik ben te allen tijde bevoegd deze vergunning in te trekken of de daarbij gestelde voorwaarden aan te
vullen of te wijzigen met beding van onmiddellijke inwerkingtreding. Dit, indien dat naar mijn oordeel
noodzakelijk of wenselijk is of indien één of meerdere van de aan deze vergunning verbonden
voorwaarden wordt overtreden of niet (voldoende) wordt nageleefd.
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Aansprakelijkheid
Voorts wijs ik u nog op het volgende. De gemeente Edam-Volendam is niet aansprakelijk voor schade of
ongevallen die het gevolg is / zijn van voorvallen die direct of indirect te maken hebben met
activiteiten, georganiseerd door u of onder uw verantwoordelijkheid, ongeacht of die activiteiten wel of
niet vallen onder dit besluit.
Een afschrift van deze vergunning wordt gezonden aan de politie, alsmede aan de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland.
Hoogachtend,
De burgemeester van Edam-Volendam,

L.J. Sievers.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken, door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam. Het
bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het
bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland,
Locatie Haarlem (Bestuursrecht), postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de
rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige
voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betaling.

Digitaal post ontvangen? Activeer uw Berichtenbox account met uw DigiD: https://mijn.overheid.nl
Postadres: Postbus 180 1130 AD Volendam Telefoon: (0299) 398398 Email: info@edam-volendam.nl
Handelsregisternummer: 64973395
Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl

